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AB - Türkiye 

 
- AB Konseyi 

Sözcüsü 

Barend Leyts 

AB Komisyonu 

Başkanı 

Ursula von der 

Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in 6 

Nisan Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gideceğini 

açıkladı. 25 Mart tarihli AB Liderler Zirvesi basın 

toplantısında Michel ve Von der Leyen Türkiye 

ziyaretleri için tarih belirlenmesi amacıyla AB ve Türk 

resmi makamlarının temas halinde olduğunu 

belirtmişlerdi. İnternet bağlantısı için 

 

- 25 Mart tarihli AB Liderler Zirvesi’nde AB Dış İlişkiler 

ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep 

Borrell ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der 

Leyen liderlere Türkiye ile AB ilişkilerini 

değerlendirmek üzere hazırladıkları raporu sundu. 

AB Liderler Zirvesi açıklamasında Doğu Akdeniz’de 

istikrar, güvenlik ve Türkiye ile karşılıklı yarar 

sağlayan, işbirliğine dayalı ilişki geliştirilmesinin 

stratejik önemde olduğu; Doğu Akdeniz'deki sondaj 

faaliyetlerinin durdurulması, Yunanistan ile Türkiye 

arasındaki ikili görüşmelerin yeniden başlaması ve 

Birleşmiş Milletler himayesinde Kıbrıs ile ilgili 

yapılacak görüşmeler ışığında son gelişmelerin 

memnunlukla karşılandığı belirtildi.  

 

Mevcut olumlu 

eğilimin sürmesi ve 

önceki AB Konseyi 

kararlarında 

belirlenen koşulların 

gerçekleşmesi 

halinde AB’nin işbirliğini geliştirme yönünde Türkiye 

ile aşamalı, orantılı ve tersine çevrilebilir bir ilişki 

içerisinde olmaya ve Haziran 2021'deki AB 

Konseyi’nde yeni kararlar almaya hazır olduğu ifade 

edildi.  

 

Zirve sonuç belgesinde yer verilen ifadelerden 

bazıları: 

• Gerilimin azaltılmasının sürdürülmesi, 

Türkiye'nin yapıcı olması koşuluyla ve önceki AB 

Konseyi kararlarındaki koşulluluk çerçevesinde 

AB Türkiye ile aşamalı, orantılı ve geri çevrilebilir 

süreç içerisinde ve ortak çıkarlar doğrultusunda 

bir dizi alanda işbirliğini artırmaya ve Haziran 

ayıında düzenlenecek AB Konseyi’nde ileriye 

yönelik daha fazla karar almaya hazırdır. 

• Ekonomik işbirliği kapsamında AB Komisyonu 

Gümrük Birliği'nin uygulanmasındaki mevcut 

zorlukları ele almaya ve tüm üye ülkelere yönelik 

etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için 

Türkiye ile müzakereleri yoğunlaştırmaya davet 

edilmektedir. 

• Eş zamanlı olarak AB Konseyi Gümrük Birliği 

modernizasyonu için AB Komisyonu’na 

verilecek yetki üzerinde çalışmaya davet 

edilmektedir.  

• AB Türkiye ile halk sağlığı, iklim ve terörle 

mücadele gibi karşılıklı ilgi alanlarının yanı sıra, 

bölgesel konularda üst düzey diyalog 

başlatılmasına hazırdır.  

• AB Komisyonu Türkiye ile kişiler arası etkileşim  

ve kişilerin hareketliliği konusunda işbirliğinin 

nasıl güçlendirilebileceğini araştırmaya davet 

edilmektedir. 

• Türkiye tek taraflı eylemler ve gerginliğe yol 

açacak girişimlerden kaçınmaya çağrılmaktadır. 

AB Komisyonu ve AB Yüksek Temsilcisi’nin ortak 

Türkiye Raporu dikkate alınarak, AB'nin böyle bir 

durumda kendisinin ve üye ülkelerin çıkarlarını 

savunmak ve bölgesel istikrarı korumak için 

elindeki araç ve seçenekleri kullanma kararlılığı 

bulunduğu belirtilmektedir. 

• Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon Suriyeli 

sığınmacıya evsahipliği yapması takdir 

edilmektedir; Avrupa Birliği sığınmacı ve 

evsahibi topluma yönelik yardımları 

sürdürecektir. Türkiye'deki Suriyeli 

sığınmacıların yanı sıra Ürdün, Lübnan ve diğer 

bölgelerdeki Suriyeli sığınmacılara kaynak 

sağlanmaya devam edilmesi için AB Komisyonu 

AB Konseyi'ne bir öneri sunmaya davet 

edilmektedir. 

 

 

https://twitter.com/BarendLeyts/status/1376505088534065152
https://twitter.com/BarendLeyts/status/1376505088534065152
https://twitter.com/vonderleyen/status/1375402175409573892
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• Göç yönetimi bağlamında AB’nin geniş kapsamlı 

tüm göç rotalarını içerecek şekilde sınır 

güvenliği, yasa dışı göçle mücadele, Türkiye’ye 

sığınmacı olarak gitmek isteyen ve reddedilenler 

de dahil olmak üzere yasal olmayan 

sığınmacıların iadesi gibi alanlarda AB-Türkiye 

Bildirisi uyarınca ve Bildiri’nin ayrımsız bir şekilde 

uygulanması sağlanarak Türkiye ile işbirliği 

güçlendirilmelidir. 

• BM Güvenlik Konseyi’nin 550, 789 ve 1251. 

kararları uyarınca AB’nin Kıbrıs sorununun 

kapsamlı çözümüne yönelik taahhüdü devam 

etmektedir. BM gözetiminde başlayacak 

görüşmelere AB gözlemci olarak katılacak, 

müzakereleri etkin bir şekilde destekleyecek ve 

BM İyi Niyet Misyonu’na bir temsilci atayacaktır. 

• Hukukun üstünlüğü ve temel haklar kilit endişe 

noktası olmaya devam etmektedir. Siyasi 

partiler, medya ve diğer alanlardaki son kararlar 

insan hakları alanında önemli bir geriye gidişi 

göstermekte ve Türkiye’nin demokrasi, hukukun 

üstünlüğü ve kadın haklarına saygı taahhütleri ile 

çelişmektedir. Bu alanlarda diyalog, AB-Türkiye 

ilişkisinin ayrılmaz parçası olmaya devam 

etmektedir. 

• Türkiye ve tüm aktörlerin Libya, Suriye, Güney 

Kafkasya gibi bölgesel krizlere ilişkin olumlu katkı 

sağlaması beklenmektedir. 

• AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek 

Temsilci’nin Doğu Akdeniz ile ilgili Çok Taraflı 

Konferans’a ilişkin çalışmaları sürdürmesi 

istenmektedir. 

• Gelişmeler yakından izlenmeye devam edilerek, 

ortaklarla eşgüdüm içinde yaklaşım izlenmesi 

hedeflenecektir. Konu Haziran ayındaki AB 

Konseyi’nde ele alınacaktır. İnternet bağlantısı için 
 

- Dışişleri Bakanlığı 25 Mart tarihli AB Liderler 

Zirvesi sonuçları ile ilgili basın açıklaması yayımladı. 

Açıklamada “AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/AB 

Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 

Josep Borrell ve AB Komisyonu tarafından 

hazırlanan ‘Türkiye ile AB arasında siyasi, ekonomik 

ve ticari ilişkilerin durumu’ başlıklı raporun 

değerlendirme bölümünde ‘olumlu gündemin’ gereği 

vurgulanmış olsa da birkaç üye ülkenin dar görüşlü 

iddialarının etkisinde ve Türkiye-AB ilişkilerine tek 

yönlü bakış açısıyla kaleme alındığının görüldüğü, 

bununla birlikte, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu 

gündem temelinde ilerletme konusunda raporla 

ortaya konulan çaba ve Zirve Bildirisine yansıtılmaya 

çalışılan söylemin memnuniyetle karşılandığı” ifade 

edildi. 

 

Müzakere eden 

aday ülke olarak 

Türkiye’nin AB ile 

ilişkileri üyelik hedefi 

doğrultusunda, 

işbirliği ve karşılıklı 

yarar temelinde 

geliştirmeyi arzu 

ettiği ifade edilen 

açıklamada, bu 

bağlamda AB tarafından olumlu gündem temelinde 

somut ve yapıcı adımlar atılmasının beklendiği 

belirtildi.  

 

Açıklamada ayrıca, hukukun üstünlüğü ve temel 

haklar alanlarında diyalogdan öte, katılım 

müzakereleri çerçevesinde çalışılması gerektiğinin 

düşünüldüğü ifade edildi ve bu çerçevede, AB’nin 23 

ve 24. müzakere başlıklarını açmasının 

beklendiğine işaret edildi. İnternet bağlantısı için 

 

AB - ABD 

 

- ABD Başkanı Joe Biden 25 Mart tarihli AB Liderler 

Zirvesi’ne videokonferans aracılığıyla katılarak AB27 

liderleri ile görüştü. Toplantının başlangıcında 

konuşma yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel 

AB Konseyi’nin işleyişi hakkında kısa bilgi vererek, 

Avrupa projesinin stratejik yönelimine karar vermek 

üzere AB ülkelerinin Devlet Başkanı ve 

Başbakanlarının bir araya geldiğini, örneğin AB’nin 

Çin, Rusya ve Türkiye’ye ilişkin politikalarına karar 

verdiğini, ABD Başkanı ile doğrudan ilk 

görüşmelerinde öncelikli olarak COVID-19 

pandemisi ile mücadeleyi ele almak istediklerini ifade 

etti. 22 Nisan Dünya Günü’nde ABD’nin 

 

https://www.consilium.europa.eu/media/48976/250321-vtc-euco-statement-en.pdf
http://www.mfa.gov.tr/no_-120_-ab-devlet-ve-hukumet-baskanlari-mart-zirvesi-sonuclari-hk.tr.mfa
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düzenleyeceği İklim Zirvesi’ne AB’nin destek 

olmaktan duyacağı memnuniyeti dile getiren Charles 

Michel, dijital gündem ve kurallar temelli çok taraflı 

küresel sistem bağlamında da ABD ile işbirliği içinde 

olunması hedefine vurgu yaptı.  

 

ABD Başkanı Biden konuşmasında COVID-19 ve 

iklim değişikliği tehdidiyle mücadele, ekonomik 

bağları derinleştirme ve kuralları otokrasiler yerine 

demokrasilerin belirlemesini sağlama hedeflerini 

başarmak 

üzere AB ile 

yakın işbirliği 

çağrısında 

bulundu. 

Başkan 

Biden ayrıca 

Çin ve Rusya 

da dahil 

olmak üzere 

ortak dış politika çıkarları üzerinde AB ile birlikte 

çalışma arzusunu dile getirdi. Ek olarak Türkiye, 

Güney Kafkasya, Doğu Avrupa ve Batı Balkanlar 

üzerinde ABD ile AB’nin etkileşim içerisinde olmayı 

sürdürmesi gerekliliğine dikkat çekti. İnternet bağlantısı 

için 

 

AB - Akdeniz 

 

- AB Konseyi Akdeniz'deki AB Ortak Güvenlik ve 

Savunma Politikası (CSDP) askeri operasyonu olan 

EUNAVFOR MED IRINI’nin görev süresini 31 Mart 

2023'e kadar uzatma kararı aldı.  

 

EUNAVFOR MED IRINI BM Güvenlik Konseyi’nin 

1970(2011) sayılı kararı ile oluşturulan BM silah 

ambargosunun hava, uydu ve deniz araçları 

kullanımıyla uygulanmasına katkıda bulunmak için 

31 Mart 2020'de başlatılmıştı. İnternet bağlantısı için 

 

COVID-19 

 

- 25 – 26 Mart tarihli AB Liderler Zirvesi’nde AB 

liderleri COVID-19’a karşı aşıların üretimi, dağıtımı 

ve uygulanması süreçlerini hızlandırmayı taahhüt 

ettiler. İhracat süreçlerinde yetkilendirme 

uygulamasının devamı ve saydamlık sağlanmasının 

önemini yeniden vurgulayan liderler, küresel değer 

zincirlerinin önemine işaret ederek, aşı şirketlerinin 

sözleşmeye dayalı teslim sürelerine uymaları 

gerektiğini yeniden teyit ettiler. Ayrıca, aşıların AB 

içerisinde tahsisi için nüfus orantılı yaklaşım 

uygulanacağı, zorunlu olmayan seyahatler de dahil 

olmak üzere kısıtlamaların uygulamada kalmaya 

devam edeceği üzerinde anlaşmaya varıldığı 

açıklandı.  

 

Yeşil hat kullanımı da dahil olmak üzere, Tek Pazar 

içerisinde mal ve hizmet akışının engelsiz şekilde 

devam etmesi gereği, Zirve’de vurgulanan diğer bir 

konu oldu. Liderler ayrıca AB Komisyonu’nun dijital 

aşı sertifikaları önerisine ilişkin teknik çalışmaların 

devam etmesine karar verdi.  

 

COVAX’ın küresel düzeyde aşılara erişim ve dağıtım 

sağlama konusundaki öncü rolünü desteklemek 

üzere aşı paylaşım mekanizmasının kurulması 

sürecinde hızlanma çağrısında bulunuldu. İnternet 

bağlantısı için 

 

Çevre 

 

- AB Komisyonu organik üretimin geliştirilmesi 

hedefiyle hazırlanan Eylem Planı’nı açıkladı. Yeşil 

Mutabakat kapsamındaki Çiftlikten Çatala ve Biyo-

çeşitlilik Stratejileri 

kapsamındaki 

hedeflerle uyumlu 

olarak düzenlenen 

Eylem Planı ile 2030 

yılına kadar olan 

dönem içerisinde 

organik ürünlerin 

üretim ve tüketimini 

artırmak, organik 

tarım yapılan tarım arazilerinin toplam içerisindeki 

payını %25'e ulaşması ve organik su ürünleri 

yetiştiriciliğinin önemli ölçüde artırmasını sağlamak 

amaçlanıyor.  

 

Günümüzde AB tarım alanlarının yaklaşık %8,5'i 

organik tarıma ayrılmış durumda bulunuyor. Mevcut 

 

 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/25/president-biden-participates-in-european-council-summit/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/25/introductory-remarks-by-president-charles-michel-at-the-videoconference-of-eu-leaders-with-us-president-biden/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/25/introductory-remarks-by-president-charles-michel-at-the-videoconference-of-eu-leaders-with-us-president-biden/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/26/council-extends-the-mandate-of-operation-irini-until-2023/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2021/03/25/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2021/03/25/
https://www.consilium.europa.eu/en/media-galleries/european-council/meetings/2021-03-2526-vc-euco/?slide=1
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eğilimlerin devam etmesi halinde bu oranın 2030'a 

kadar %15-18'e ulaşacağı öngörülüyor. AB 

Komisyonu’nun sunduğu Eylem Planı ise bu oranın 

%25’e ulaşmasını sağlamaya yönelik ek araçlar 

önerisi sunuyor.  

 

Hayvan refahının artırılması, organik tohumların 

kullanımı, tarım sektörünün karbon ayakizinin 

azaltılması, su ve enerji kaynaklarının ve ayrıca 

plastik kullanımının en aza indirgenmesi Eylem 

Planı’nın diğer hedefleri arasında yer alıyor.  

 

AB Komisyonu üye ülkelerin organik tarımdaki ulusal 

paylarını 

artırmak üzere 

ulusal organik 

eylem 

planlarını 

geliştirmeye 

teşvik ediyor. 

Halihazırda 

AB ülkeleri 

arasında 

organik tarım yapılan tarım arazilerinin payı %0,5 - 

%25 oranları arasında değişmekte. Tüketici talebinin 

artmasıyla birlikte çiftçilerin organik ürün yetiştirme 

çabalarının da artacağından yola çıkılarak, tüketici 

bilinci ve güvenini geliştirerek, talebi artırmayı 

odağına alan bazı somut eylemler Eylem Planı 

kapsamında sunulmakta. İnternet bağlantısı için 

 

Sosyal Zirve  

 

- Avrupa Üçlü Sosyal Zirvesi Türkiye’den TÜSİAD ve 

TİSK’in üyesi olduğu Avrupa iş dünyası kuruluşu 

BusinessEurope, Avrupa Sendikalar Birliği 

Konfederasyonu (ETUC), Avrupa KOBİ Birliği 

SMEunited ve SGI Europe katılımıyla 24 Mart’ta 

düzenlendi. “Adil ve sürdürülebilir toparlanma nasıl 

sağlanır?” sorusunun tartışıldığı üçlü sosyal zirvede 

şu konular ele alındı: 

 

• Acil durum önlemleri sürerken sağlık, ekonomik 

ve sosyal krizle başa çıkılması; 

• Ekonomik ve sosyal iyileşme için AB ve üye 

ülkeler düzeyinde sosyal paydaşların katkısı; 

• AB Dönem Başkanı Portekiz’in Mayıs ayında 

Porto’da düzenleyeceği zirve öncesi hazırlıklar. 

İnternet bağlantısı için 

 

*** 

 
 

 

 

 

 

B R Ü K S E L ’ D E  G E L E C E K  A Y  

 

AB Kurumları 
 

• 16 Nisan, Eurogrup Toplantısı 

• 19 Nisan, Dışişleri Konseyi 

• 20 Nisan, Genel İşler Konseyi 

• 7 Mayıs, Sosyal Zirve 

• 10 Mayıs, Dışişleri Konseyi 

• 24-25 Haziran, AB Liderler Zirvesi 
 

Konferanslar 
 

• 31 Mart, “Europe-China dialogue Dual 

circulation: China’s place on the global stage”, 

www.friendsofeurope.org 

• 20 Nisan, “Green Europe Policy Debate”, 

www.friendsofeurope.org 

• 21 Nisan, “Living standards and financial 

resilience across Europe”, www.bruegel.org 

• 21 Nisan, “Bringing Iran back to the table”, 

www.friendsofeurope.org 

• 22 Nisan, “The MMF and Next Generation EU – 

a progress report”, www.friendsofeurope.org 

 
       

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1275
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1275
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2021/03/24/
http://www.friendsofeurope.org/
http://www.friendsofeurope.org/
http://www.bruegel.org/
http://www.friendsofeurope.org/
http://www.friendsofeurope.org/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1275

